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TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP) 

 

B Ả N  T I N  H Ợ P  T Á C  Q U Ố C  T Ế  T H Á N G  5 / 2 0 2 2  
 

 HỘI THẢO SẮP DIỄN RA 

 Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam 

Những vấn đề cấp thiết nhất và giải pháp xây dựng, phát triển bền 

vững đô thị Việt Nam sẽ được thảo luận tại Vietnam Urban 

Sustainability Summit #VUSS_2022! 

 Thời gian: Từ ngày 08 - 09 | 06 | 2022 

Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội 

Đăng ký tham dự: https://bit.ly/vuss22-reg 

Thông tin sự kiện: https://bit.ly/vuss22-info 

#IECConsulting #smarturban #đô_thị_thông_minh #VUSS_22 

 Hội thảo đào tạo trực tuyến xây dựng khả năng chống 

chịu của các thành phố đối với rủi ro khí hậu và thiên tai 

 Thời gian | Ngày 6-8 tháng 6 | 18,30-22,30 (IST) 

Bạn có muốn tìm hiểu cách xây dựng khả năng 

chống chịu của các thành phố đối với rủi ro khí 

hậu và thiên tai không? Hội thảo 3 ngày này, 

nơi các thành phố và chính quyền địa phương 

sẽ được hỗ trợ trong việc xây dựng khả năng 

phục hồi cao hơn thông qua việc tích hợp thích 

ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro trong 

các quy hoạch và chiến lược phát triển thành phố rộng lớn hơn.  

Đăng ký tại đây: https://bit.ly/3lurez6 và tờ rơi chương trình: https://bit.ly/3yPuUDf  

Cơ quan tổ chức: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - UNDP Chương trình Môi trường Liên 

hợp quốc, Ban Thư ký ICLEI, Tầm nhìn Thế giới Ấn độ, Mạng lưới EPIC, UNDRR Trung tâm Tài 

nguyên Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương tại AIT. 

 Diễn đàn đô thị Thế giới “Chuyển đổi các thành phố của chúng ta vì một tương lai đô thị 

tốt đẹp hơn/ Transforming our Cities for a Better Urban Future”.  

https://www.facebook.com/hashtag/vuss_2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLa3UhBrCDgPY-rheEUeTXQi6-GWRYM-bplwIoZuZuiz4ZjnrzgnO0Qmg7JNttIHQhI-Pq5shy2-2axCO3vvVamSVm-fjoZj5aAMmeKNk7XvAm2UH6qXV1q8TRDS2V2tGpl5LpLnrJjwvrpZ9CP84802mKCw2KVj3iVjPaIaywKQ&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fvuss22-reg%3Ffbclid%3DIwAR2fDbgC6M38xSM0n4M03ZD3j-dKeUKu6s2VAfGjLp2k7vx3_fEv0Mr7TRU&h=AT2_Vmt4Uhyh-MKmE1SPv6qvbMTNfcB4Ikst6aeZBlxSBAnPfL6Ss02wggyCRCxzIBQV323kISnFpaHtn18gYCyztqp82puNKS8xOD4RWWSstCXPXcERGBQ3hRBEiHZ06J1Y&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2mt9wCkFuXjb1jN1dGW7V4H7pkjyFiREanmHV8_SLOn_aChHRa1-53VQyv2y94VC-0PBbRPXuZqlQpug2LhDrmOZfSxnwR-VCQU5VIdKUiI06lAgFtIVEgS8AcMscYNPcUIFoOjYQv_k3ub-dy1gmyJ0Hb-Wpw7tgJiXJjmzka4Z40-lzYWxgyfmCm8QzP0enIUe5R
https://bit.ly/vuss22-info?fbclid=IwAR2l1uV53PAjhxuHcNiPqSXxqwCOJcN0IBqv1nPmXbfJVeebL5EpqJYcgWg
https://www.facebook.com/hashtag/iecconsulting?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLa3UhBrCDgPY-rheEUeTXQi6-GWRYM-bplwIoZuZuiz4ZjnrzgnO0Qmg7JNttIHQhI-Pq5shy2-2axCO3vvVamSVm-fjoZj5aAMmeKNk7XvAm2UH6qXV1q8TRDS2V2tGpl5LpLnrJjwvrpZ9CP84802mKCw2KVj3iVjPaIaywKQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/smarturban?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLa3UhBrCDgPY-rheEUeTXQi6-GWRYM-bplwIoZuZuiz4ZjnrzgnO0Qmg7JNttIHQhI-Pq5shy2-2axCO3vvVamSVm-fjoZj5aAMmeKNk7XvAm2UH6qXV1q8TRDS2V2tGpl5LpLnrJjwvrpZ9CP84802mKCw2KVj3iVjPaIaywKQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B_th%C3%B4ng_minh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLa3UhBrCDgPY-rheEUeTXQi6-GWRYM-bplwIoZuZuiz4ZjnrzgnO0Qmg7JNttIHQhI-Pq5shy2-2axCO3vvVamSVm-fjoZj5aAMmeKNk7XvAm2UH6qXV1q8TRDS2V2tGpl5LpLnrJjwvrpZ9CP84802mKCw2KVj3iVjPaIaywKQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vuss_22?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLa3UhBrCDgPY-rheEUeTXQi6-GWRYM-bplwIoZuZuiz4ZjnrzgnO0Qmg7JNttIHQhI-Pq5shy2-2axCO3vvVamSVm-fjoZj5aAMmeKNk7XvAm2UH6qXV1q8TRDS2V2tGpl5LpLnrJjwvrpZ9CP84802mKCw2KVj3iVjPaIaywKQ&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3lurez6
https://bit.ly/3yPuUDf?fbclid=IwAR1cbCiVp5pEFL2Un1bTcOldprOJMG-yHHegM7AGyn4ptH7W1_5hZQYMuPA
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 Thời gian: 26-30 tháng 06 năm 2022 

 

Diễn đàn Đô thị Thế giới (WUF) là hội nghị hàng đầu toàn cầu về đô thị hóa bền vững. WUF11 sẽ 

được tổ chức tại thành phố Katowice của Ba Lan.  

Diễn đàn sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn và rõ ràng hơn về tương lai của các thành phố dựa 

trên các xu hướng, thách thức và cơ hội hiện có, cũng như đề xuất các cách thành phố có thể chuẩn 

bị tốt hơn để đối phó với các đại dịch trong tương lai và hàng loạt các cú sốc khác. 

Cơ quan tổ chức: Chương trình Định cư Con người của Liên hợp quốc (UN-Habitat), Bộ Quỹ Phát 

triển và Chính sách Khu vực của Ba Lan và Văn phòng Thành phố đồng tổ chức Katowice 

Đại diện của các chính quyền quốc gia, khu vực và địa phương, học giả, doanh nhân, lãnh đạo cộng 

đồng, các nhà quy hoạch đô thị sẽ nằm trong số hàng nghìn người dự kiến sẽ tham dự WUF11. 

 Để biết thông tin chi tiết mời truy cập: https://wuf.unhabitat.org/#about. 

 HỌC BỔNG 

 Chương trình Học bổng Hubert Humphrey năm học 2023-2024 

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo về chương trình học bổng Hubert Humphrey năm học 2023-

2024. Ðây là chương trình học tập, nghiên cứu trong một năm, không cấp bằng, dành cho những cán 

bộ trẻ, cấp trung, có triển vọng thăng tiến trong nghề và có nguyện vọng phục vụ vì lợi ích công cộng. 

Người trúng tuyển sẽ theo học một năm tại một trong những trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ, trong 

đó có thực tập chuyên môn, đi thực tế, tham gia hội nghị và hội thảo về lĩnh vực liên quan. 

Các lĩnh vực chuyên môn Học bổng Hubert Humphrey 2023-2024 tìm kiếm ứng viên thuộc các lĩnh 

vực sau có liên quan đến chuyên môn của VIUP: 

1. Năng lực con người và thể chế  

➢ Kinh tế Phát triển  

➢ Tài chính và Ngân hàng;  

https://wuf.unhabitat.org/#about
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➢ Hành chính công và Chính sách Công  

➢ Chính sách và Quản lý Công nghệ  

➢ Quản lý Nguồn nhân lực  

2. Quản lý tài nguyên đất bền vững  

➢ Phát triển Nông Nghiệp và Nông thôn  

➢ Quản lý tài nguyên; Chính sách môi trường; Biến đổi khí hậu;  

➢ Quy hoạch Đô thị và Vùng 

Tiêu chuẩn dự tuyển: Để đủ điều kiện tham gia dự tuyển, ứng viên phải có: ít nhất một bằng đại học 

hệ 4 năm hoặc cao hơn; ít nhất 5 năm công tác, tính đến tháng 8/2023; ít hoặc chưa có kinh nghiệm 

sống ở Hoa Kỳ; khả năng lãnh đạo và đã từng phục vụ vì lợi ích công cộng; khả năng viết và nói tiếng 

Anh thành thạo, tương đương điểm TOEFL tối thiểu là 525 (thi trên giấy) hoặc 71 (thi trên internet) 

cho vòng sơ tuyển. Không yêu cầu điểm tiếng Anh trong hồ sơ ứng tuyển. Các ứng viên được chọn 

sẽ được cấp phiếu thi TOEFL iBT. 

Hỗ trợ tài chính: Chương trình học bổng Humphrey sẽ hỗ trợ cho người trúng tuyển:  

➢Vé máy bay khứ hồi quốc tế; Học phí tại trường đại học; Bảo hiểm tai nạn/ốm đau; Phí ăn ở hàng 

tháng; và Chi phí mua sách cũng như các hoạt động chuyên môn. 

Thông tin thêm về chương trình học bổng Hubert Humphrey được cung cấp trên trang web của 

chương trình http://www.humphreyfellowship.org. 

Đăng ký dự tuyển Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 11:59 Thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 

2022. Chỉ chấp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tuyến. Để nộp Hồ sơ dự tuyển trực tuyến, vui lòng 

vào trang web https://apply.iie.org/huberthhumphrey. 

 Chương trình học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ mùa thu 2022 

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình học bổng 

YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ mùa thu 2022 chủ đề Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, chủ đề 

Môi trường và chủ đề Doanh nghiệp xã hội và Phát triển kinh tế. Đây là chương trình học bổng toàn 

phần. Mọi chi phí đi lại trong nước và quốc tế, sách vở, các hoạt động văn hóa, thư từ, phụ phí sinh 

hoạt và ăn ở do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đài thọ. 

Hạn nộp hồ sơ: 23h59, Chủ Nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2022.  

Các ứng viên có thể nộp đơn tham gia chương trình vói chủ đề: 

Môi trường sẽ tìm hiểu vai trò của chính sách về môi trường trong phát triển kinh tế, chính trị của 

Hoa Kỳ. Phương pháp học qua trải nghiệm sẽ được áp dụng giúp người tham gia tìm hiểu các lĩnh 

http://www.humphreyfellowship.org/
https://apply.iie.org/huberthhumphrey
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vực như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững/tập quán nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, 

du lịch sinh thái, sản xuất năng lượng, quản trị và xử lý nước. Các lĩnh vực sẽ được tìm hiểu từ nhiều 

góc độ: hoạt động tích cực cấp cơ sở và các sáng kiến dân sự, những tác động đến các cộng đồng bị 

thiệt thòi, cách tiếp cận các tổ chức tư nhân, nỗ lực đa phương toàn cầu, các chính sách và quy định 

ở cấp liên bang. Cuối cùng, chương trình sẽ nghiên cứu các vấn đề về môi trường trong bối cảnh xã 

hội toàn cầu hóa, và so sánh giữa Hoa Kỳ và các quốc gia sở tại của những người tham gia. Các thủ 

lĩnh trẻ sẽ có cơ hội gặp gỡ với các lãnh đạo cộng đồng, và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Chương 

trình sẽ được diễn ra tại trường đại học Montana và Trung tâm Đông-Tây. 

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia chương trình cần:  

- trong độ tuổi từ 18 đến 25 vào thời điểm nộp đơn đăng ký; 

- đọc, viết và nói tiếng Anh thành thạo; 

 Hãy đăng ký làm thành viên YSEALI và nộp đơn ứng tuyển vào chương trình học bổng đợt 

mùa thu 2022 này tại đây https://go.usa.gov/xuHS3. 

 ĐÀO TẠO 

 Chương trình Lãnh đạo Môi trường vì hạ tầng Bền vững 

 Thời gian: Từ ngày 04-08 tháng 06 năm 2022 

 

Mục tiêu khóa học 

Khóa học này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo Phối hợp Singapore-UNEP. 

Được thiết kế để giúp đưa ra các nghị quyết cơ sở hạ tầng bền vững của UNEA bằng cách tăng cường 

hiểu biết của các bên tham gia về các cơ hội và thách thức liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng bền 

vững, cũng như các điều kiện chính sách để giúp và giải quyết chúng. 

Chủ đề khóa học 

 Cơ sở hạ tầng bền vững trong bối cảnh khu vực 

 Cung cấp SDGs thông qua cơ sở hạ tầng bền vững: năng lượng tái tạo, giao thông xanh, nước 

sạch, quản lý chất thải, phát triển đô thị, v.v. 

https://go.usa.gov/xuHS3?fbclid=IwAR1H_s2zqTbHR_qSYBSV6IibmFqm7jJ8ZTGjzsfXK4rt2GggmzsGbZPVnYo
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 Xây dựng khả năng phục hồi, bao gồm thông qua các giải pháp cơ sở hạ tầng dựa vào Thiên 

nhiên - cơ hội và thách thức 

 Tích hợp hệ thống cơ sở hạ tầng và gia tăng bền vững 

 Tài chính xanh: tiếp cận tài chính xanh theo cơ chế tài trợ IFIs, trái phiếu xanh, GCF, AIIB, 

PPP để tạo đòn bẩy tài chính, v.v. 

 Các công cụ và công cụ quốc tế để đánh giá và đánh giá cơ sở hạ tầng 

Phương pháp luận 

Chương trình được thiết kế để có tính tương tác cao, có sự tham gia và năng động, tận dụng nhiều 

phương pháp học tập khác nhau, bao gồm: 

 Các bài thuyết trình kỹ thuật từ các chuyên gia quốc tế 

 Thảo luận giữa các chuyên gia và người tham gia 

 Cơ hội học tập tương tác và trao đổi kiến thức đa văn hóa 

 Cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan 

 HỘI THẢO/TỌA ĐÀM ĐÃ DIỄN RA TRONG THÁNG   

 Tọa đàm về cuốn sách “Kiến trúc Pháp – Đông dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội” 

 Thời gian: Thứ Bảy, 21/05/2022, 09:30 – 11:30 (Giờ Việt Nam)  

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Fulbright Speakers’ 

Series: Thế giới qua những trang sách, Đại học 

Fulbright Việt Nam thân mời bạn tham dự buổi tọa 

đàm trực tiếp về cuốn sách “Kiến trúc Pháp - Đông 

Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội” cùng nhà 

báo, chủ biên cuốn sách Trần Hữu Phúc Tiến. 

Cuốn sách “Kiến trúc Pháp - Đông Dương, những 

viên ngọc quý tại Hà Nội” được xuất bản với đẳng cấp như "album nghệ thuật" với khổ sách lớn, dày 

xấp xỉ 300 trang, bìa cứng có cả bìa bao. Nét nổi trội so với các ấn phẩm trước về kiến trúc Hà Nội 

là bên cạnh những bản vẽ thiết kế là những tấm ảnh tư liệu được sưu tầm và lựa chọn kỹ cùng lời 

thuyết minh bằng 3 thứ tiếng (Việt-Pháp-Anh) được biên tập bởi nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến - người 

có nhiều kinh nghiệm kết hợp cả 2 phẩm chất nghiêm túc về khoa học và uyển chuyển về chữ nghĩa. 

 Toạ đàm “Nét nổi bật trong văn hóa đô thị Phương tây và Việt Nam thế kỷ XX” 

 Thời gian: 14:00 - 16:00, 21.05.2022 

Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp 
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Nhìn nhận được xu hướng phát triển, vai trò của văn hoá đô thị nói riêng và đô thị nói chung trong 

đời sống dân cư, lịch sử xã hội, một cách dễ hiểu, gần gũi nhất mang đến cho khán giả những góc 

nhìn thú vị và khác biệt về đô thị, văn hoá đô thị bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm trong ngành 

của họ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toạ đàm với sự tham gia của 2 khách mời: 

- PGS.TS. KTS Phạm Thúy Loan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn 

và xây dựng chính sách trong lĩnh vực Thiết kế và Quy hoạch đô thị. 

- TS.KTS Phó Đức Tùng được đào tạo 15 năm tại Đức, ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh 

tế, triết học, kiến trúc, quy hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


